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e rнадає Вам НАЙКРАЩИХ НЕЙРОХІРУРГІВ фахівців, сертифікованих в Європі та з великим міжнародним
досвідом роботи і тих, хто зацікавлений в найкращому
вирішенні Вашої проблеми. Наші лікарі виконують операції з
мінімальним втручанням в передових медичних закладах
Словенії, Німеччини та Великобританії. Завдяки новітнім
технологіям та передовому обладнанню Ваше лікування
зводитися до мінімальних ризиків в той самий час
забезпечуючи максимальну ефективність. Ми дбаємо про те,
що б детально спланувати і узгодити з Вами ваше майбутнє
лікування ще перед поступленням до лікарні. KLINIKUM
KLINIKUM
MEDICAL
LINK також допомагає в організації альтернативних
MEDICAL LINK
видів лікування пухлин мозку включаючи Кіберніж та
радіотерапію.
KLINIKUM MEDICAL
MEDICAL LINK
KLINIKUM
LINK піклується про Вас 24/7 з моменту
прибуття до лікарні до самої виписки. Ми також пропонуємо
послуги перекладача, доступного в будь-який час доби в
телефонному режимі. Також, KLINIKUM
KLINIKUM MEDICAL
MEDICALLINK
LINK надає
додаткові туристичні послуги включно з розміщенням,
логістикою, і все те що Ви побажаєте, для щоб забезпечити
Вам і Вашом сопроводжуючому комфортне перебування
протягом усього періоду лікування.

ПУХЛИНИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ЕНДОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ

ЕНДОНАЗАЛЬНА ХІРУРГІЯ ГІПОФІЗУ

KLINIKUM MEDICAL LINK
Найкраща світова медицина для Вас!

СЛОВЕНІЯ - НІМЕЧЧИНА - ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

ХІРУРГІЯ КАВЕРНОЗНОГО СИНУСУ

Спеціалізація наших лікарів:
Мікрохірургія з мінімальним втручанням
Ендоназальна ендоскопія аденоми гіпофіза
Ендоназальна ендоскопія пухлин основи черепа
Нейроендоскопія (МВД, ендопорт)
Пухлини головного мозку і Awake хірургія
Педіатрична нейрохірургія
Менінгіома і акустична невринома
Аневризма та АВМ
Спинальний стеноз і грижа міжхребцевого диска
Периферичні нерви і плечове сплетіння (Brachial plexus)
Імплантація баклофенової помпи
Ендоскопічна люмбальная дискектомія
Інтраопераційний нейромоніторінг
Пухлини спинного мозку
Стимуляція спинного мозку
Стереотаксіс і нейронавігація
Невралгія трійчастого нерва
Кібер- та Гаманіж

АКУСТИЧНА НЕВРИНОМА
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Операційні відео:
Видалення менінгіоми методом
ендоназальної ендоскопії:
https://www.youtube.com/watch?v=QBCEcKy8RFI
Ендоскопія та видалення
вунтрішньошлункової пухлини:
https://www.youtube.com/watch?v=zMno8C07txk

У НАС Є МОЖЛИВІСТЬ
ТА ВІДВАГА
ЩОБ ДОПОМОГТИ

Контакти:
+38 063 216 6880 (українська, російська, англійська)
+38 063 632 2747 (Viber, Telegram)
Skype: medvedb_11
Email: ihormedvid6@gmail.com;
Web: www.klinikummedicallink.com

ІНТРАОПЕРАЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

СТЕРЕОТАКТИЧНА БІОПСІЯ ТА НЕЙРОНАВІГАЦЯ
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Медичний центр при університеті Любляни
(Словенія) є одним з найбільших медичних
центрів в регіоні, який налічує близько
1 2 0 0 докторів , 2 1 0 0 місць , 8 0 0 0
медперсоналу і близько 120 000 пацієнтів
на рік. Педіатрична клініка, яка є частиною
центру є найбільш розвиненим дитячим
центром в східно-європейському регіоні.
Інститут онкології та реабілітації береться
за найскладніші випадки і показує високі
результати успішного лікування.

KLINIKUM
LINK піклується про Вас 24/7 з моменту
KLINIKUM MEDICAL
MEDICAL LINK
прибуття до лікарні до самої виписки. Ми також
пропонуємо послуги перекладача, доступного в будьякий час доби в телефонному режимі. Також, KLINIKUM
KLINIKUM
MEDICALLINK
LINK надає додаткові туристичні послуги
MEDICAL
включно з розміщенням, логістикою, і все те що Ви
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комфортне перебування протягом
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Словенія
- країна , що
швидко
розвивається. Ця європейська країна
є
відмінним вибором для тих, хто шукає
першокласне лікування, в тому числі і
складних діагнозів за доступною ціною.
Словенія - це найкраще співвідношення
ціни-якості в порівнянні з найбільш
розвиненими країнами ЄС і Америки.

Найкраща світова медицина для Вас!

KLINIKUM BAMBERG

(НІМЕЧЧИНА)

- один з
найкращих медичних закладів Німеччини,
також є науково-навчальною клінікою при
Університеті ім. Фрідріха - Олександра.
Клініка була заснована в 2004 році. Новітнє
обладнання та технології, високі стандарти
в сукупності з доступністю лікування
роблять цю клініку одним з кращих місць
для
здійснення
лікування
будь - якої
складності . Клініка
налічує
1012
стаціонарних місць, близько 1 0 0 0 0 0
іноземних пацієнтів в рік, 330 докторів і 630
осіб медичного персоналу. У 2018 році
клініка увійшла в список «кращих клінік
Німеччини» за версією відомого медичного
видавництва "Focus
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762
(English,
German)
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中⽂文)Telegram)
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+386 31 299 603 (для русскоговорящих)

Skype: medvedb_11
Email: ihormedvid6@gmail.com;
Web: www.klinikummedicallink.com

NUFFIELD HEALTH LEEDS HOSPITAL (ЙОРКШИР,
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ) - госпіталь, розташований

в центрі англійського міста Лідс. Клініка
спеціалізується в проведенні комплексних
операцій на головному і спинному мозку,
серцево - судинної системи , ортопедії , а
також пластичної хірургії. Клініка здійснює
повну і комплексну діагностику незалежно
від типу і складності захворювання. Клініка
здобула світову репутацію завдяки високій
кваліфікації медперсоналу і новітньому
медичному обладнанню. Вона так само є
одним з найбільших британських центрів
лікування пацієнтів з-за кордону. Клініка
отримала найвищу оцінку британського
незалежного агенства з перевірки якості
медичного обслуговування "Care Quality
Commission"

